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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0072/2012 af George Arvanitis, græsk statsborger, på vegne af 
sammenslutningen af græske tidligere studerende ved det internationale 
telematiske universitet (UNINETTUNO), og én medunderskriver, om problemer 
med "DOATAP" (det græske nationale informationscenter vedrørende akademisk 
anerkendelse)

1. Sammendrag

På vegne af sammenslutningen af tidligere studerende ved det internationale telematiske 
universitet UNINETTUNO påklager andrageren, at "DOATAP" (det græske nationale 
informationscenter vedrørende akademisk anerkendelse) endnu ikke har truffet afgørelse om 
akademisk anerkendelse af eksamensbeviser for bestået kandidateksamen i 
sundhedsforvaltning. Andrageren påpeger, at det græske anerkendelsessystem afviger fra de 
systemer, der anvendes i de andre medlemsstater, og at de græske UNINETTUNO-studerende
derfor ikke har mulighed for at følge det samme professionelle karriereforløb som studerende 
fra de offentlige græske universiteter. Han anmoder på baggrund af dette Europa-Parlamentet 
om at efterprøve, om DOATAP's behandling af denne sag er i overensstemmelse med EU's 
gældende lovgivning på området.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 22. maj 2012). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 28. februar 2014

Andrageren påklager, at eksamensbeviser, som udstedes af det internationale telematiske 
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universitet UNINETTUNO, ikke anerkendes af DOATAP, som er den græske myndighed, der 
varetager anerkendelsen af almindelige eller tekniske universitetsgrader1. Anerkendelse af 
eksamensbeviser søges typisk med henblik på, at få tildelt yderligere point ved offentlige 
optagelsesprøver eller en lønstigning. 

Eksamensbeviser, der udstedes af uddannelsesinstitutioner, som tilbyder fjernundervisning og 
har hovedsæde og er akkrediterede i en anden medlemsstat, skal behandles som ethvert andet 
eksamensbevis erhvervet i en anden medlemsstat. Det er underordnet, om en borger har 
benyttet sin ret til fri bevægelighed under erhvervelsen af eksamensbeviset (Sag C-274/05: 
Domstolens dom (Anden Afdeling) af 23. oktober 2008 – Kommissionen for De Europæiske 
Fællesskaber mod Den Hellenske Republik (Traktatbrud – direktiv 89/48/EØF – arbejdstagere 
– anerkendelse af eksamensbeviser) Sml. 2008 I, s. 7969, præmis 28). 

Anerkendelse med henblik på at få tildelt yderligere point ved offentlige udvælgelsesprøver 
eller en lønstigning er ikke omfattet af direktiv 2005/36/EF om anerkendelse af 
erhvervsmæssige kvalifikationer2, da direktivet kun finder anvendelse på anerkendelse af 
eksamensbeviser med henblik på adgang til lovregulerede erhverv. Følgelig er denne type 
anerkendelse ikke omfattet af bekendtgørelse 38/2010 om gennemførelsen af direktivet i 
Grækenland, men af lov nr. 3328/2005 om det nationale informationscenter vedrørende 
akademisk anerkendelse af eksamensbeviser og studieperioder. I henhold til denne lov er 
anerkendelse af eksamensbeviser udstedt inden for rammerne af en certificeringsaftale, som 
dem UNINETETTUNO udsteder, ikke tilladt. 

I 2011 indledte Kommissionen en overtrædelsesprocedure mod Grækenland og bad i denne 
sammenhæng Grækenland om at anerkende denne type eksamensbeviser. Kravet om at 
anerkende eksamensbeviser udstedt inden for rammerne af en certificeringsaftale er ligeledes 
knæsat i det aftalememorandum, som Grækenland underskrev med den Europæiske Union, 
Den Internationale Valutafond og Den Europæiske Centralbank. 

Ved udgangen af 2012 vedtog Grækenland en lov (lov nr. 4093/2012), der omfatter 
anerkendelse af kvalifikationer, som ikke er omfattet af direktiv 2005/36/EF med undtagelse 
af anerkendelse af kvalifikationer med henblik på uddannelsesforløb, som stadigvæk er 
omfattet af lov nr. 3328/2005. Den kompetente myndighed for anerkendelse i henhold til lov 
nr. 4093/2012 er SAEP3, som også er den kompetente myndighed for anerkendelse af de 
professionelle kvalifikationer, der er omfattet af direktivet. Efter vedtagelsen af denne lov 
blev overtrædelsesproceduren afsluttet.

Konklusion

Ansøgninger om anerkendelse af eksamensbeviser med henblik på tildeling af yderligere 

                                               
1 DOATAP (på græsk ΔΟΑΤΑΠ) er den tværfaglige myndighed til anerkendelse af akademiske titler og 
oplysning (Interdisciplinary Organisation for the Recognition of Academic Titles and for Information). Se 
http://www.doatap.gr/en/index.php
2 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/36/EF af 7. september 2005 om anerkendelse af erhvervsmæssige 
kvalifikationer (EUT L 255 af 30.9.2005, s. 22).
3 SAEP (på græsk ΣΑΕΠ) er styrelsen for anerkendelse af professionelle kvalifikationer. Se bl.a. 
http://www.efotopoulou.gr/index.php/en/blog/165-2013-03-11-16-59-20 og den officielle hjemmeside 
http://www.minedu.gov.gr/english-main.html (http://www.minedu.gov.gr/index.php/geniki-dieythynsi-
eyropaikon-kai-diethnon-ekpaideytikon-thematon/dieythynsi-eyropaikis-enosis/tmima-d-anagnoriseos-
epaggelmatikon-prosonton.html).  
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point ved offentlige udvælgelsesprøver eller en lønstigning bør sendes til SAEP og ikke til 
DOATAP. 

I betragtning af ovenstående foreslår Kommissionen, at indehaverne af eksamensbeviser, som 
er udstedt af UNINETTUNO, fremsender deres ansøgninger om anerkendelse af deres 
kvalifikationer til SAEP og samtidig præciserer, at anerkendelsen er nødvendig med henblik 
på tildeling af yderligere point ved offentlige udvælgelsesprøver eller en lønstigning.


